
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI 
1. STAN PRAWNY 
Lokal mieszkalny nr 4, wyodrębniony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Opolu przy 
ul. Wolności 53 wraz z pomieszczeniem przynależnym: pomieszczeniem gospodarczym nr 5 zlokalizowanym 
w budynku gospodarczo-garażowym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej 1090/10000 cz. 
Nieruchomość położona jest na działkach nr 1755/80, 1756/80, 2718/83 a.m. 3 obręb Czarnowąsy, KW 
OP1O/00151147/0 jednostka ewidencyjna miasto Opole. 

2. OZNACZENIE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
 

Działka nr Karta 
mapy Obręb Jednostka 

ewidencyjna 
Rodzaj użytków / 

klasa 
Powierzchnia w 

ha 
Jednostka reje-

strowa 
1 2 3 4 5 6 7 

1755/80 

3 Czarnowąsy m. Opole 

B 0,0565 G.2251 

1756/80 Bp 0,0083 G.2251 

2718/83 Bp 0,0358 G.2252 

Razem 0,1006  

Adres nier. Opole ul. Wolności 53 
Właściciel/adres PROWOD Sp. z o.o.  

Księga wieczysta KW OP1O/00151147/0 

3. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE 
Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola uchwalonego 
uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. przedmiotowy teren oznaczony jest w 
części graficznej studium symbolem: 

13.1.M – STREFA MIESZKANIOWA. 

4. OPIS TECHNICZNO-UŻYTKOWY 
1) Opis gruntu 
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
bezpośrednio przy ul. Wolności w Czarnowąsach o nawierzchni asfaltowej z bezpośrednim z niej zjazdem. 
Działki nr 1755/80, 1756/80 zabudowane są budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem 
gospodarczym-garażowym. Na pozostałej powierzchni działek występuje nawierzchnia utwardzona kostką 
trylinką oraz zieleń ozdobna. Teren działek ogrodzony. Działka nr 2718/83 przylega od południowo-
wschodniej części działek j. w. i znajduje się poza ogrodzeniem. Stanowi teren zagospodarowany zielenią 
niską i wysoką bezpośrednio przy drodze ul. Morelowej. 
Teren działek równy, kształt regularny. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodę, kanalizację, 
ciepłociąg. 
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2) Opis budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

 

 
Budynek wolnostojący, piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, przekryty dachem 
czterospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną karpiówką, wzniesiony w 
technologii tradycyjnej. W budynku zlokalizowanych jest pięć lokali mieszkalnych. W piwnicy zlokalizowane 
są piwnice dla lokatorów i pomieszczenia techniczne. 

WSKAŹNIKI TECHNICZNE 

Powierzchnia zabudowy budynku: 126,65 m2.  

Powierzchnia użytkowa lokali: 208,20 m2. 

Powierzchnia piwnic przynależnych: 23,13 m2. 

Kubatura: 1343,23 m3. 

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

- Fundamenty - z cegły pełnej oraz kamienia; 



 
 

3 
 

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cem-wap, wewnętrzne częściowo z cegieł częściowo wykonane w lekkiej technologii szkieletowej. Ściany 
zewnętrzne docieplone styropianem; 

- Strop nad piwnicą odcinkowy łukowy, nad pozostałymi kondygnacjami drewniany ze ślepym pułapem od 
dołu tynkowany zaprawą wapienną na trzcinie lub cem-wapienną; 

- Schody zewnętrzne i do piwnic betonowe, klatka schodowa wewnętrzna betonowa; 

- Dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej, czterospadowy kryty dachówką ceramiczną 
karpiówką; 

- Tynki wewnętrzne gładkie cem-wap. lub z płyt gipsowych, zewnętrzne cem-wap.; 

- Stolarka okienna z PCV i drewniana, w piwnicy drewniana, stolarka drzwiowa drewniana; 

- Posadzki zróżnicowane w zależności od rodzaju pomieszczeń: z płytek ceramicznych, z paneli, desek 
drewnianych, lastryka, betonowe; 

- Instalacje: elektryczna, wod-kan z sieci wiejskiej, c-o i ciepła woda użytkowa z sieci z wymiennikiem 
zlokalizowanym w piwnicy; 

- Odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny i rury spustowe. 

 
3) Opis budynku gospodarczo-garażowego 

 
 
Budynek gospodarczo-garażowy wolnostojący wzniesiony w technologii tradycyjnej i mieszanej obejmuje 
dwie części: starszą parterową z poddaszem nieużytkowym przekrytą dachem dwuspadowym o konstrukcji 
drewnianej krytym dachówką ceramiczną, posadzka betonowa, strop nad parterem drewniany, w której 
zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze i wejście na strych poprzez schody wewnętrzne stalowe oraz 
młodszą część przylegającą do budynku gospodarczego obejmującą garaż dwusegmentowy przekryty płytą 
betonową krytą papą. Ściany w tej części murowane, otynkowane, posadzki betonowe. Bramy garażowe 
drewniane z desek. Stan techniczny zadowalający. W budynkach występuje instalacja elektryczna.  
 

WSKAŹNIKI TECHNICZNE 

Powierzchnia zabudowy budynku: 101,73 m2.  

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych gospodarczych: 31,71 m2. 

Powierzchnia garaży: 26,29 m2. 

Kubatura: 451,90 m3. 
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4) Opis lokalu mieszkalnego nr 4 

 
Lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 
Obejmuje jeden pokój, kuchnię, łazienkę z WC, przedpokój. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń w 
części przechodniej. Strop nad lokalem drewniany, otynkowany, malowany, posadzki w pomieszczeniach 
drewniane przykryte wykładziną PCV, w łazience z płytek ceramicznych. Ściany malowane, w łazience i 
częściowo w kuchni obłożone płytkami ceramicznymi. Okna z PCV, drzwi wejściowe płytowe. Ogrzewanie 
w lokalu i ciepła woda z sieci cieplnej z węzłem zlokalizowanym w piwnicy budynku. Lokal obecnie został 
odcięty od sieci, od dłuższego czasu nie jest użytkowany. Standard lokalu przeciętny. 
 
Do lokalu mieszkalnego nr 4 przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 5 zlokalizowane w budynku 
gospodarczo-garażowym. 

 
 

Wykaz pomieszczeń w lokalu nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym 

Lp. Rodzaj pomieszczenia 
Powierzchnia w 

m2 Pomieszczenie przynależne 
Powierzchnia 

w m2 

1 Pokój 14,36 
Pomieszczenie gospodarcze nr 5 w 
budynku gospodarczo-garażowym 

4,70 

2 Kuchnia 7,68   

3 Łazienka 2,67   

4 Przedpokój 2,14   

Razem 26,85  4,70 

 


